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Ken de feiten

De basis van een goed fondsenwervingsplan is dat je moet weten
waar je het over hebt. Het is belangrijk dat jij allerlei vragen kunt
beantwoorden over jouw project, je bestemming en Projects
Abroad. Sponsors zullen willen weten hoe en door wie het geld dat
zij bijdragen wordt besteed.
Hier lees je alles wat je moet weten over Projects Abroad als
organisatie in het algemeen. Specifieke informatie over je project
en je bestemming kun je lezen op je persoonlijke Myprojectsabroad
website.

Projects Abroad – De feiten op een rij
• Projects Abroad werd in 1992 opgericht door Dr. Peter
Slowe.
• Projects Abroad is een internationale organisatie met
het hoofdkantoor in Engeland.
• In 2005 opende het kantoor in Nederland.
• We zijn momenteel actief in meer dan 25 landen.
• We bieden waardevolle projecten in 16 verschillende
categorieën.
• Jaarlijks reizen er zo’n 10.000 vrijwilligers met ons naar
het buitenland.
• De vrijwilligers die deelnemen komen van over de hele
wereld, waaronder Europa, Noord-Amerika, Australië en
Japan.
• We hebben wereldwijd 600 vaste medewerkers,

Inleiding

internationaal en lokaal personeel.
• We streven naar het creëren van en samenwerken met
duurzame projecten die de ontwikkeling van lokale
gemeenschappen in het buitenland bevorderen.

Heel erg leuk dat je besloten hebt om een vrijwilligersproject te
gaan doen! Maar voor je aan jouw avontuur kunt beginnen moet je
eerst het geld voor jouw project bij elkaar krijgen. Of misschien wil
je, naast jouw inzet als vrijwilliger, graag extra materiaal schenken
en wil je daarvoor een bedrag inzamelen.
“Hoe ga ik dat voor elkaar krijgen?” denk je nu misschien. Maar
geen paniek, wij zijn er om je te helpen zodat je sneller en met

Waar gaat het
geld naar toe?

Weten waar het geld naartoe gaat is een belangrijk onderdeel van
fondsenwerving. Mensen of bedrijven zullen pas bereid zijn geld
te doneren als ze weten hoe dit wordt besteed en welke bijdrage
het levert.

minder stress het benodigde bedrag bij elkaar krijgt. Deze gids
bevat ideeën voor sponsoracties, maar ook advies over hoe jij je

29%

inzameling kan plannen en tips over hoe je het beste geld kan
besparen.

Directe kosten
voor je
vrijwilligerswerk

22%

Indirecte kosten
voor je
vrijwilligerswerk

Maak je dus geen zorgen, er zijn eindeloos veel mogelijkheden
om het bedrag voor jouw bijzondere reis bij elkaar te krijgen. Je
zult versteld staan van de vriendelijkheid en gulheid van mensen!

7%

Overschot
inkomsten na
aftrek kosten

5%
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13%

Belastingen

24%

Werving en
communicatie

Organisatiekosten

Projects Abroad is een onafhankelijke organisatie, die geen fondsen
of subsidies ontvangt van de overheid of andere organisaties. Ook
vragen wij nooit om een bijdrage van onze samenwerkingspartners
in de ontwikkelingslanden waar we werkzaam zijn. Ons werk
wordt voor 100% mogelijk gemaakt door de bijdragen van onze
vrijwilligers.
Deze financiële onafhankelijkheid geeft Projects Abroad de vrijheid
om projecten op te zetten, waar wij denken dat vrijwilligers een
waardevolle en duurzame bijdrage kunnen leveren. De projectprijs
dekt niet alleen de kosten ter plaatse tijdens jouw verblijf, maar ook
een gedeelte van de andere kosten die komen kijken bij opzetten
van onze vrijwilligers projecten.
Om je een beeld te geven van waar het geld naar toe gaat hebben
we een taartdiagram gemaakt. Als je meer wilt weten over elk
van deze onderdelen, lees dan verder op onze website op www.
projects-abroad.nl/geldzaken
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Maak een plan

Stel, je hebt 2400 euro nodig om jouw reis te bekostigen. Dat lijkt
een gigantisch bedrag maar als je het opdeelt in stukjes is het al
veel beter te behappen. Stel jezelf bijvoorbeeld als doel om elke
maand 300 euro bij elkaar te sparen. Dan heb je in 8 maanden het
hele bedrag bij elkaar! Een deel hiervan kan je via sponsoracties
inzamelen.
Als je de reis volledig zelf wilt bekostigen, maar graag een extra
bedrag inzamelt om ter plaatse een bijzondere bijdrage te kunnen
doen, is dat ook een erg mooi doel. Je hoeft geen enorme bedragen
in te zamelen om toch iets heel moois te kunnen betekenen. Jouw
geld is in de bestemming vaak meer waard dan in Nederland. Veel
spullen en materialen kun je ter plaatse aanschaffen. Je kunt dan
ook het beste zien wat er nodig is en stimuleert tegelijkertijd de
lokale economie.
Of je nou een groot bedrag of een kleine donatie wilt inzamelen,
een goede strategie is belangrijk om te slagen. Zonder een goed
plan van wat je wilt is het moeilijk om een begin te maken.
Vraag jezelf het volgende af als je een plan gaat maken voor je
sponsoring:
• Waar heb je geld voor nodig (om zelf op je project te kunnen
werken, of wil je geld meenemen voor je project)?
• Hoeveel geld heb je nodig?
• Hoeveel tijd heb je nog om het geld bij elkaar te krijgen?
• Moet je je nog concentreren op examens, vakanties of ander
werk?
• Welke personen of organisaties die je kent zouden geld willen
doneren?
• Welk bedrag ga je bij elkaar werken, wat hoop je van familie en
vrienden te krijgen en hoeveel wil je ophalen bij bedrijven en via
sponsoracties?

Een schema voor het bij elkaar krijgen van 2400 euro zou er als volgt uit kunnen zien.

Wat draag
je zelf bij

Neem een bijbaantje
Mocht je scholier of student zijn en nog geen baantje hebben
kijk dan of je tijd hebt om een paar uur per week te werken. Een
parttime baantje zorgt voor extra geld in het laatje en wanneer je het
een aantal maanden volhoudt, telt het bedrag vrij snel op. Vraag of
je kunt babysitten bij jou in de buurt, solliciteer bij de supermarkt
of schrijf je in bij een uitzendbureau voor promotiewerk. Er zijn
ontzettend veel manieren om een extra zakcentje te verdienen.

Beperk je uitgaven
Dagelijkse uitgaven
Alle kleine beetjes helpen; hoe minder je uitgeeft, des te meer je
overhoudt. Probeer eens wat minder te gaan stappen, of minder
geld uit te geven als je gaat winkelen. Stop geld dat je normaal
uitgeeft aan drank, sigaretten, cd’s, schoenen of tassen in een
potje en het zal je verbazen hoe al die kleine beetjes na een paar
weken optellen tot een flink bedrag. Wanneer je moeite hebt om
het geld in je zak te houden, denk dan aan de geweldige ervaring
die je op gaat doen en die niet opweegt tegen welke avond stappen
of middag shoppen dan ook.

Je uitrusting
Probeer zoveel mogelijk spullen te lenen van vrienden en familie.
Misschien ligt er nog een klamboe die in perfecte staat is op zolder
of heeft een vriendin nog een backpack die je mag lenen. Wanneer
je toch spullen moet kopen, probeer ze dan met korting te krijgen
of tweedehands.
Dit zijn een aantal websites die tweedehands spullen verkopen. Let
wel altijd op dat de spullen in goede staat zijn. Spiksplinternieuw is
niet nodig, maar bijvoorbeeld je klamboe moet wel de bescherming
bieden die je nodig hebt.
• www.marktplaats.nl
• www.tweedehands.nl
• www.veilingstart.nl
• www.ebay.nl

Maand 1

Maand 2

Maand 3
(examens)

Maand 4

Maand 5
(vakantie)

Maand 6

Maand 7

Maand 8

Kijk verder ook eens rond op fora of mensen spullen aanbieden en
plaats oproepjes dat jij op zoek bent naar iets.

300 euro

300 euro

100 euro

350 euro

400 euro

350 euro

300 euro

300 euro

Vier je verjaardag

Dit is natuurlijk maar een idee. Bedenk zelf voor je gaat beginnen wat je doelstellingen zijn en hoe je die wilt gaan behalen.

Zelf verdienen

Familie en vrienden

Sponsoractie

Bedrijven en instellingen

1000 euro

500 euro

500 euro

400 euro

Om je eigen bijdrage een boost te geven, kun je er ook voor kiezen
dit jaar eens geen cadeaus te vragen met je verjaardag. Vraag
jouw gasten of ze in plaats van het geven van een cadeautje, een
donatie willen doen.

Op de volgende pagina’s zullen we verder in gaan op de verschillende bronnen die je kunt gebruiken om het geld bij elkaar te krijgen.
Voorbeelden van succesvolle sponsoracties lees je verderop in deze gids.
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Crowdfunding

Om je geldbedrag bij elkaar te krijgen kan je gebruik maken
van crowdfunding. Alle beetjes helpen namelijk! Je kan op je
MyProjectsAbroad website een fundraisingpagina aan maken.

Studiebeurzen

Wanneer je in het kader van je opleiding een project doet kom je
misschien in aanmerking voor een (stage)beurs. Soms is het even
zoeken, maar het kan de moeite waard zijn. Om je vast op weg te

Daarop kun je een stukje schrijven over wie je bent, wat je gaat

helpen zullen we je hier wat tips geven over websites en organisaties

doen en welk bedrag je nodig hebt. Mensen kunnen daarop zelf

die je verder kunnen helpen.

een geldbedrag overmaken om jou te sponsoren met je project,

Nuffic studiebeurzen

dit geldbedrag wordt direct afgeschreven van je factuur. Dit is een
handige manier om bij te houden door wie er gesponsord is en
hoeveel je nog nodig hebt.
Je kunt bijvoorbeeld de link naar jouw fundraisingpagina delen
op Facebook of Twitter, zo kun je heel gemakkelijk je vrienden &
familie betrekken bij jouw project en geldinzameling. Natuurlijk

Via verschillende mobiliteitsprogramma’s stellen de Europese Unie en
de Nederlandse overheid elk jaar beurzen beschikbaar voor studenten
die een stage of een deel van hun studie in het buitenland willen
volgen. Nederlandse studenten kunnen zoeken naar alle beschikbare
beurzen via het speciaal ontwikkelde zoekprogramma van het Nuffic
op: http://www.wilweg.nl/financiering/beursopener.

is het ook belangrijk om hen persoonlijk over jouw project te

Vlaamse studenten kunnen een kijkje nemen op de website

vertellen, om hen zo enthousiast te maken om jou te sponseren.

van Gostrange. Hier vind je alle informatie gerelateerd aan jouw
buitenlandplannen. Voor specifieke informatie over stagebeurzen, kijk

Wanneer mensen geen geld kunnen of willen geven vinden ze het
misschien wel leuk om jou te helpen bij het organiseren van een

op: http://www.gostrange.be/Themas/Stage/Stagebeurzen.aspx

sponsoractie. Wellicht willen ze ook wel een goed woordje voor je

Erasmusbeurs

doen bij hun werkgever of vrienden met een eigen bedrijf.

Ga je een stage doen op een vrijwilligersproject in Roemenië, neem
dan een kijkje op http://www.erasmusbeurs.nl.

Houd ze op de hoogte!
Belangrijk! Houd altijd bij welke vrienden en familieleden jou
hebben geholpen bij het realiseren van je droomreis en neem al
hun adressen mee naar het buitenland. Zo kun je iedereen een
kaart sturen om ze te bedanken voor hun steun.
Daarnaast vinden ze het vaak ook heel leuk om je te kunnen
volgen tijdens jouw tijd in het buitenland. Via je MyProjectsAbroad
website krijg je ook de mogelijkheid om je eigen My Trip Blog bij

Dit is een beurs

speciaal voor Europese studenten die in een ander Europees land op
uitwisseling/stage willen.

VLIR-UOS reisbeurs (Vlaanderen)
Als Vlaamse student op een stage in het buitenland kom je
misschien in aanmerking voor een reisbeurs. VLIR-UOS ondersteunt
partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen, in Vlaanderen
en het Zuiden, die innovatieve antwoorden zoeken op globale en
lokale uitdagingen.

te houden. Dit is jouw eigen website waar je een reisverslag op

De jaarlijkse oproep voor de indiening van voorstellen verschijnt

kan bij houden, foto’s kan plaatsen en waar je familie en vrienden

eind september. Om een reisbeurs te krijgen dient de student een

een reactie voor je kunnen achterlaten. Op deze manier kun je

aanvraagdossier in bij zijn universiteit of hogeschool, samen met

iedereen goed op de hoogte houden waar hun sponsorgeld precies

een aanbevelingsbrief van de Vlaamse en de lokale promotor. Een

aan wordt besteed.

selectiecommissie beoordeelt de aanvraag. Meer informatie vind je op
de website: http://www.vliruos.be/reisbeurzen

Studiefinanciering (Nederland)
Als jij voor je studie een stage in het buitenland volgt is het soms
mogelijk om je studiefinanciering/lening mee te nemen. Je moet dan
als voltijdstudent ingeschreven staan aan een Nederlandse universiteit
of hogeschool. Daarnaast moet de studie of stage in het buitenland
deel uitmaken van je Nederlandse opleiding.
Om te controleren of je recht hebt op meeneembare studiefinanciering/
lening en om deze aan te vragen, kun je het stappenplan van DUO
volgen. Klik op onderstaande link om het stappenplan te bekijken.
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/buitenland/
studeren-in-het-buitenland.asp
Op deze website lees je ook hoe je een vergoeding kunt aanvragen
voor je OV-kaart gedurende je periode in het buitenland; https://duo.
nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/buitenland/tijdelijk-in-hetbuitenland.asp
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Bedrijven

Hoe kies je een bedrijf

Voorbeeldbrief

Je zult merken dat bedrijven best bereid zijn om mee te doen aan
een sponsoractie. Met behulp van de drie onderstaande vragen kom
je erachter welke bedrijven je het beste een sponsorbrief kan sturen.
- Speelt het bedrijf een belangrijke rol in jouw omgeving, school of
universiteit?
- Heeft het bedrijf raakvlak met of belang bij jouw project of
bestemming?
- Kun jij hen meer naamsbekendheid bieden door hen te noemen in
jouw promotionele activiteiten voor je acties?

Het schrijven van een brief
Als je een sponsorbrief gaat opstellen om naar bedrijven te versturen,
zorg dan dat je hier de volgende punten in opneemt:
• Zorg dat je brief persoonlijk is en gericht aan de juiste persoon,
dan voelt iemand zich eerder aangesproken en wordt je brief eerder
gelezen. Bel eventueel eerst even op om dit te achterhalen.
• Beschrijf kort en bondig wie je bent, wat je project inhoudt en wat
je beweegredenen zijn.
• Wees duidelijk over de positieve effecten van jouw project.
• Geef aan waarom het interessant is voor het bedrijf om jou te
sponsoren. Bied bijvoorbeeld aan om te adverteren waar mogelijk.
• Leg uit hoe de kosten zijn opgebouwd en waar het geld heen gaat
dat jij via de fondsenwerving inzamelt. Dit geeft aan dat je je bewust
bent van het financiële aspect en het geld dat zij doneren goed zal
worden besteed.
Houdt goed bij met welke bedrijven je contact hebt gehad en
wanneer ze hebben gereageerd. Als je na een week nog geen
reactie hebt ontvangen, kan je altijd even een telefoontje plegen
met de vraag of alles goed is aangekomen en of ze interesse hebben
in sponsoring. Houd vervolgens ook bij wat er wordt gedoneerd en
wanneer je een bedankbrief uit hebt gestuurd. Je kunt hiervoor het
volgende schema bijhouden:

Naam organisatie
Brief verzonden
Telefonisch navragen
Positieve bevestiging
Ontvangen bedrag
Bedankbrief verzonden
Brief na thuiskomst

03-05-15
10-05-15
11-05-15
€ 50,00
13-05-15
12-08-15

Jouw naam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Naam geadresseerde
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Plaats en datum
Betreft: sponsoring sociaal project in Fiji
Geachte [naam geadresseerde],
Mijn naam is [naam] en ik heb afgelopen jaar eindexamen gedaan op de [….], aan het [naam school] in
[woonplaats]. Voor ik begin aan mijn studie sociaal pedagogische hulpverlening wil ik ervaring opdoen
in mijn werkveld en daarnaast iets betekenen voor kinderen in kwetsbare situaties. In mei volgend jaar
ben ik van plan als vrijwilliger een maand naar Jamaica te gaan om les te geven in een school en de
benodigde schoolboeken in te zamelen. Door geldgebrek is het onmogelijk voor de school om deze
boeken aan te kopen.
Naast de dagelijkse zorg voor de kinderen ben ik van plan om tijdens mijn verblijf in het buitenland
muzieklessen te geven en andere leuke activiteiten te organiseren met de kinderen. Vrijwilligers zijn
belangrijk om juist dit soort leuke dingen te ondernemen. Vanwege te kort aan middelen en personeel is
daar zonder vrijwilligers helaas vaak weinig ruimte voor.
Om dit project en deze reis mogelijk te maken heb ik een bedrag nodig van 2400 euro om de vlucht, de
projectkosten en de vaccinaties te betalen. Zelf ben ik van plan 1000 euro bij te dragen door te werken bij
de supermarkt en ik hoop de rest van het bedrag in te zamelen door middel van sponsoracties. Ik zou u
enorm dankbaar zijn als ook u mijn project voor een bedrag zou willen sponsoren. Over een aantal weken
loop ik, om geld op te halen voor mijn project, een sponsorloop en ik ben meer dan bereid om tijdens die
actie reclame te maken voor uw bedrijf in ruil voor uw sponsoring. Daarnaast zal ik een reisblog bijhouden
en na thuiskomst een presentatie houden op mijn voormalige school, ook hier zal uw bedrijfsnaam in
kunnen worden meegenomen.
Ik hoop dat u het met mij eens bent dat dit project in Jamaica uw investering waard is en ik hoop van u
te horen.

Met vriendelijke groet,
Jouw naam
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Het inzamelingsalfabet

A Auto’s wassen

Trek de aandacht

C Collecte

een duidelijke manier de aandacht van je lezer trekt. Maak altijd

jij het ook aan gaat pakken, het is belangrijk dat je opvalt en op
gebruik van een foto om je verhaal kleur en beeld mee te geven.
Maak gebruik van de Facebook pagina van Projects Abroad
Nederland en deel je evenementen hier. Ook via Twitter kun je een
hoop mensen bereiken. Hoe meer kanalen jij gebruikt om jouw

F Fancy fair

boodschap te verspreiden hoe groter je bereik en hoe meer kans

G Gras maaien

dat mensen jou zullen willen sponsoren.

H Huishoudklusjes

Het kan ook zeker de moeite waard zij om de lokale media

I IJsjes verkopen

in een artikel over een stadsgenoot die een bijzondere reis gaat

J Junglefeest

dat je naar de lokale kranten zou kunnen versturen om aandacht

erbij te betrekken. Vaak zijn lokale kranten wel geïnteresseerd
ondernemen. Hieronder vind je een voorbeeld van een persbericht
te vragen voor je wervingsactie en project.

K Koekjeskraam
bent krijg je alles voor elkaar! Kijk dus goed naar je talenten en
maak hier gebruik van. Speel je een instrument, sta je graag in
de keuken of ben je avontuurlijk ingesteld? Er zijn mogelijkheden
genoeg om geld in te zamelen.
Om te laten zien hoe makkelijk het is om geïnspireerd te
raken en om je een duwtje in de rug te geven hebben we een
‘inzamelingsalfabet’ opgesteld. We hopen dat dit je zal helpen het
creatieve proces op gang te brengen en het je zal laten zien hoe

L Loterij
N Nieuwjaarsduik
O Oudhollandsche spelletjesavond
P Pannenkoek bakwedstrijd
Q Quizavond
R Rommelmarkt

Doe je voordeel met de feestdagen, zoals Kerst, Pasen en

S Sponsorloop

activiteiten waarbij je vrienden en familie kunt uitnodigen.

T Touwtrekcompetitie

Haal ook zo veel mogelijk uit je netwerk en sociale contacten.

U Uitlaatservice

Probeer zo veel mogelijk kosteloos te organiseren door middel van
de kansen die je netwerk je bieden.

programma’s.

Voorbeeld persbericht

PERSBERICHT:
Vrijdagavond 10 april groot
feest voor scholen in Jamaica
Marieke uit Eindhoven wil zo veel mogelijk geld ophalen voor lesgeefproject in Jamaica

afgewerkt, heb je wel een beetje rust

Vrijdagavond 10 april geef ik een
groot feest in het wijkcentrum …. in
Eindhoven. Het thema van het feest
is ‘Caribbean’ en de ‘Red Hot Chili
Peppers’ uit Eindhoven verzorgen live
muziek. Kaarten kosten 10 euro en
komen helemaal ten goede aan het
mogelijk maken van mijn
vrijwilligerswerk in een lokale school
in Jamaica.

verdiend!

Noot voor de redactie: Marieke Jansen, u kunt mij bereiken via (mailadres) of (telefoonnummer)

V Veiling
W Workshop Afrikaanse dans
X Xtreem breien
Y Yoga les
Z Zzzzz, als je de hele lijst hebt
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Ook de lokale radio is altijd op zoek naar leuke items voor in de

M Modeshow

makkelijk je diverse (en soms gekke) activiteiten kunt bedenken.

Valentijnsdag. Ze kunnen je de ideale gelegenheid geven voor

je school en andere openbare ruimtes (denk bibliotheek, tandarts,
supermarkt) of gebruik maken van email en social media. Hoe

E Estafette

aan wat en hoeveel je kunt doen. Als jij enthousiast en creatief

kunt flyers verspreiden of posters ophangen op de prikborden van

B Bingoavond
D Danswedstrijd

Als het om inzamelingsacties gaat zijn er werkelijk geen grenzen

Zoals bij ieder evenement is publiciteit de sleutel tot succes. Je

In mei vertrek ik voor een maand naar Jamaica om daar als
vrijwilliger te gaan werken in een school. Door geldgebrek is het
voor de scholen niet mogelijk om alle benodigde boeken aan te
kopen en daar willen we de nodige hulp aanbieden. Ook wil ik
mijn liefde voor muziek op hen overbrengen door muzieklesjes
voor te bereiden en te geven.
Voor het mogelijk maken van deze reis heb ik 2400 euro nodig
en een deel van dat geld zou ik graag willen ophalen met dit
feest. Iedereen is welkom! Kaarten kun je kopen door een mail
te sturen naar mij (mailadres) of gewoon aan de deur.
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Nog steeds
inspiratie
nodig?
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Om te laten zien dat al vele vrijwilligers je met succes zijn voorgegaan
laten we je hier een aantal voorbeelden zien van succesvolle
fondsenwervers.
Elke keer weer weten onze vrijwilliger ons te verbazen met wat ze
allemaal voor elkaar krijgen! Vaak genoeg krijgen ze het geld voor
de hele reis bij elkaar en houden ze daarnaast een bedrag over om
nog iets extra’s te kunnen betekenen.

Top 10
sponsortips

We hopen dat deze gids je goed op weg heeft geholpen en je van
hieruit genoeg handvatten hebt om jouw fondsenwerving voort
te zetten. We willen je nog 10 belangrijke tips meegeven. Als
je deze tips in gedachten houdt moet het zeker lukken om op
succesvolle wijze geld in te zamelen.

Hier slechts een aantal voorbeelden van hoeveel vrijwilligers
hebben ingezameld en wat zij met het bedrag hebben gedaan.

Lydia Kieft, Sociaal project in Ethiopië

Bianca Smit, sociaal project in Kenia

Ik heb donatiegeld
mee naar Ethiopië
genomen. Het geld is
naar een basisschool
gegaan. De kinderen
krijgen les in een
kleine schuur. Ze
hebben de schuur
vrolijk gemaakt met
leuke posters en
tekeningen. Samen
met Projects Abroad
heb ik schoolspullen
voor de kinderen gekocht. Je moet denken aan tassen,
schriften, potloden, linialen etc.

Tijdens mijn fondsenwerving heb ik in totaal
ongeveer €1600,- opgehaald. Hierdoor kon de
operatie van een van de gehandicapte jongens
betaald worden. Daarnaast heb ik een kooktoestel,
koelkast en wasmachine kunnen kopen. Het
huishoudelijke werk op het project is daardoor nu
even wat makkelijker geworden.

Willemijn de Bruin, Public Health project in
Ghana

Julia Huiskes, sociaal en gezondheidszorg
project in Sri Lanka

Ik heb in totaal ongeveer € 2000,- opgehaald. Dit
heb ik gedaan met behulp van een sponsorbrief. Ik
heb het geld gebruikt voor het organiseren van een
vaccinatie dag voor de kinderen van een weeshuis
in Kumasi. Alle kinderen hebben inmiddels drie
vaccins tegen Hepatitis B ontvangen, en zijn nu
minimaal 25 jaar beschermd.

In totaal heb ik
ongeveer € 450,ingezameld.
Het is natuurlijk
altijd lastig om te
bepalen
waaraan
je geld besteedt.
Kijk zelf wat ze echt
nodig hebben en
vraag
vervolgens
aan de leraren of verpleegkundigen wat zij nog
nodig hebben. Daarnaast heb ik, in overleg met
het thuisfront, een keuze gemaakt. Een deel van
het geld heb ik besteed aan schrijfgerei, spelletjes,
sportmaterialen, muziekinstrumenten en een
boekenkast voor de Dutch Annes Tsunami School.
Het andere deel heb ik besteed aan kussens op de
verloskamer, een nieuwe medicijnkas en lees- en
kleurboeken voor op de kinderafdeling.

1.

Stel duidelijke doelstellingen op in de
beginnende fase

2.

Gebruik je netwerk

3.

Wees realistisch

Dit helpt je je doel voor ogen te houden en op georganiseerde wijze
zo veel mogelijk geld in te zamelen.

Familie en vrienden zijn er om te helpen en zullen zeker bereid zijn
om betrokken te raken bij jouw project!

Stel niet te moeilijke doelstellingen op. Zet 1 stap tegelijk en raak niet
in paniek als één van je sponsoracties niet zoveel heeft opgebracht
als je had verwacht. Denk simpelweg aan verbeteringen en gebruik
deze ervaring om je volgende sponsoractie nog beter neer te zetten.
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4.

Wees creatief
Grappige en aparte sponsoracties werken vaak het beste.
Nepsnorren verkopen op school trekt meer aandacht en is leuker
dan een stille sponsor. Hoe excentrieker je bent, des te meer support
je zal krijgen.

5.

Plan voorzichtig
Plan een sponsoractie nooit te haastig. Ga eerst rustig zitten en plan
alle details voordat je alles daadwerkelijk gaat regelen.

Tot slot…..
Veel medewerkers van Projects Abroad hebben zelf ooit ook
vrijwilligerswerk gedaan. Hierdoor snappen wij heel goed wat het
inhoudt, om in een korte tijd een flinke som geld bij elkaar te krijgen.
Heb je dus een vraag of is er iets anders wat we voor je kunnen
betekenen, neem dan contact met ons op via email of telefoon. We
helpen je graag verder!
Namens al onze collega’s wensen we je heel veel succes met jouw
fondsenwerving! Om af te sluiten nog een paar tips van enkele
leden van het Projects Abroad team.

Veel succes!

6.

Benader potentiële sponsors op een vriendelijke en enthousiaste
manier. Leg altijd uit waarom jij dit project wilt doen, wat je hoopt te
bereiken en hoe zij jou kunnen helpen. Wees niet verlegen, maar ook
niet te brutaal.

7.

Ken de feiten

8.

Wees vindingrijk

9.

Wees zelfverzekerd

10.
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Wees professioneel

Lees de eerste bladzijde van deze gids zorgvuldig. Zorg ervoor dat je
de basisfeiten van Projects Abroad kent en doe wat onderzoek naar
jouw bestemming. Wees voorbereid op het beantwoorden van alle
vragen die jou gesteld kunnen worden.

Als je mensen kent die al eerder gereisd hebben, vraag dan of je hun
uitrusting kunt lenen of misschien hebben zij tips waar je goedkoop
je spullen kunt aanschaffen..

Wees niet ontmoedigd als je moeite hebt om sponsors te vinden.
Houd je altijd aan je plan, blijf positief en onthoud dat je altijd hulp
kan vragen aan vrienden, familie, docenten en het team van Projects
Abroad.

Breng de ‘FUN’ terug in FUNdraising en
geniet ervan!
Dit is het begin van jouw vrijwilligersavontuur en dit moet een
opwindende tijd zijn! Hoe enthousiaster je bent en hoe leuker jouw
sponsoracties zijn, des te meer mensen jou zullen steunen en
sponsoren. Dus houd je hoofd omhoog, laat je fantasie de vrije loop
en blijf lachen!

Om mijn reis naar Ghana te bekostigen heb
ik mee gedaan aan de halve marathon, een
gesponsorde autowas-dag georganiseerd
en ik heb met kerst boodschappentassen
ingepakt in een supermarkt.”

David Flaschner
Program Advisor UK en oud-vrijwilliger

“Het
meest
cruciale
onderdeel
van
fondsenwerving zit hem naar mijn mening in
hoe je jouw doel onder de aandacht brengt.
Zorg ervoor dat iedereen precies weet
waarvoor jij je inzet, waar de opbrengst
naartoe gaat en wat de positieve gevolgen
zijn van deze hulp. Hoe meer details jij kunt
geven, hoe meer mensen bereid zullen zijn
hun portemonnee te trekken.”
Harry Kent
Program Advisor UK

Een goede manier om geld in te zamelen
is door je vrienden erbij te betrekken.
Door sponsoracties en –evenementen te
organiseren die je vrienden aanspreken en
die te maken hebben met jouw project kun je
een hogere deelname bewerkstelligen. Ik heb
bijvoorbeeld een 5 tegen 5 voetbalcompetitie
georganiseerd. Elk team kon voor £50
deelnemen (slechts £10 per persoon).
Dit evenement bracht £ 600 op, wat een
derde is van de totale opbrengst van mijn
fondsenwerving. Het hielp ook aandacht te
vragen voor mijn doel, het voetbal project in
Ghana.”

Scott McQuarrie
Voormalig director Projects Abroad
PRO en oud-vrijwilliger

Denk buiten de kaders - creatieve ideeën kunnen
een hoop opleveren!

Claire Howlett
International Development Officer en
oud-vrijwilliger
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